
نني ه المؤلف رأي على أما صص فإ تت خخ تل ب تي نن الط تسا نل تحال ب تققق،ط، ال بب تف فالصققوا
ذذا نن إ تب أ توا نش طرط تج خباها محذوف ال بل خط تي خل ب طر:ه: ف تل مني ه؛ تقدي تم خش تي ت ب ذلك نل طلقق

نل ت ب الحا ب ب المقال، وطل تل: اللاهم أن المقال فطل نزني تقو نع تعققل اللاهم تأ اج
تة لي نز نع ذل، كذا على ال ووي، على مث بد تم أن الحال وطل ب تع نة تقو اللققي ه بطاعقق
نة بل نق مققع اللي ه بطاع نقيقق ((يقققول:  وتعققالى سققبحاني ه اللققي ه لن اليمققان؛ تح

هه لل هل ةة وو لز هع لل هه ا هل ةسلو ور هل ون وو هنني هم لؤ ةم لل هل نت طيقق ب ،]8))[المنققافقون: وو ت طر نكقق بذ
نزة نع نضع تحفظون الق طرآن من كثي طرة مواضع في قلت ال ذك طرنققا؟ ما غي طر موا

ون(( ةللو ةقلو وي لن   هئ ون ا ول لع وج ول ى ور هة هإ ون هدي وم لل لن ا وج هر لخ ةني زز ول وع ول وههه ا ا لن لل هم وذ ول )) ا
]8[المنافقون:

......: الطال ب
ذك طرناها. الية، آخ طر : فيالشيخ

 .....:الطال ب
وف (( : هذ:هالشيخ للو وس هت ي وف لأ ةه ويهه للهه مم ال للو وقهه لم هب ةههه زب هح ةه ةي ون زبههلو هح ةي مة وو للهه هذ وأ

ول ى ون وع هنني هم لؤ ةم لل مة ا لز هع ول ى وأ ون وع هري هف وك ا لل واللققي ه  طيقق ب،]54))[المائققدة:ا
أعلم.

هه (( لني ول ةد هإ وع لص ةم وي هل وك لل ةب ا يني لط ةل ال وم وع لل ةح ووا هل لص ا ةه ال ةع وف لر هه(())  وي ))  إلنيهه
رر ندم ومج طرور جا تق نلي ه على بم  إلنيه(( فقققي والضمي طر ))،  يصعد((وهو:  عام

ت طر لمقا وجقل، عقز اللي ه إلى )) يعود تكق تة أن تذ ي ه العقز ذعقا لل ن جمي تني ه بي سقبحا
بكون ما وتعالى هه ((فقال:  العزة أسباب نمن ي لني ول ةد هإ وع لص ةم وي هل وك لل ةب ا ينيهه لط ال

وعد(()) قققولي ه:  نفققع )) أي  يصهه تت خ طر ب طر ج ي خعقق تي هلههم(( و وك )) يقققول الطنيههب  ال
بمي ه تل خع تي ت طر المؤلف: "  نس تف تف تد "  بعو نم الطيقق ب الكلققم بصقق خلقق نع ني ه ب نيققا:ه، اللقق وهققذا إ

فف ن طري نلم تح تك نعي ه، عن لل نض ل موا بد ب ا باليقة المق طرا ب طرهقا هقو م نن ظاه تم أ الكلق
تعد الطي ب ب طر ج يعني اللي ه إلى يص ت طر المؤلققف لكققن وجققل، عز اللي ه إلى يع غفقق

تد ولي ه لنا اللي ه نعد أن أرا خب نت عن بي وو إثبا بل بع تي ال نت تذا بمي ه ال تل تن " ولو فقال: " يع كا
خلم الم طراد نع نن ))؛ يصعد  إلنيه((قال:  ما ال بم ل العلم ل تز بعود مني ه يل صص بل ال

نلم يكون قد تل بالشيء العا تز خن تت لو كما كذلك؟ أليس الشيء نمن تأ خنقق فققي ك
نل تف خس خئ طر أ نب تلم وأنت ال ول على فوق، ما تع ال بكق توة هقذ:ه ح خفق المؤلقف نمقن ته
بل تأ خس تو أن اللي ه ن بف بد اللي ه ونقول: إلى عني ه يع تع خص نفققع أي ي تت بم ي طر الطيقق ب؛ الكلقق

نن رو، في وجل عز اللي ه تل بل بع صلو وأدلة ال بع تنت قد ال وي نئققد في بب تقا تع بة وأناهققا ال أربعقق
بب ننة أنواع: الكتققا صسقق خقققل والجمققاع وال ت طرة والع نفطقق كلاهققا أنققواع خمسققة وال

تقة نف نت وو على بم بل نتي ه؛ وتعققالى سققبحاني ه اللققي ه بع ن طر وقققد بققذا كتققاب فققي علينققا مقق
نن القماع تمن اللي ه رحمي ه السلم شيخ أ تعم يقول: "  نن تز نتي ه معنققا اللي ه أ بققذا
تكان ف طر فاهو بالم نف ةم((هنا:  " يقول تكا نلم الطنيب  الكل تك خمع اسم ))  تمة ج نل تك

لل فاهو بم الطيقق ب؟ بالكلم الم طراد وما الجمع، على دا صل هققو الطيقق ب الكلقق بكقق
مم بب كل و طر تق صل وجل، عز اللي ه إلى بي مم بك و طرب كل تق فم فاهققو اللققي ه إلققى بي نلقق ويقق ب، تك تط
تن إل إلي ه فق(ل نم نم اللي ه)  للي ه) و(اللققي ه اللي ه) و(الحمد و(سبحان الطي ب، الكل

صلاهققا بك نم نمققن أكققب طر)  ب طر الطيقق ب، الكلققم نمققن والققق طرآن الطيقق ب، الكلقق والمقق
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بة الطي ب، الكلم نمن المنك طر عن والناهي بالمع طروف خلم وق طراء نع الكلققم من ال
صل الطي ب، مل وك و طرب قو تق وي ب، الكلم نمن فاهو اللي ه إلى بي بم الط الطيقق ب والكلقق

بلي ه تعان يقاب فم نمن نو تكل فئ الكلم:  ند نبيث، تر فم خ بف ل هققذا، ول هذا ل وكل يوصقق
نني ه وي ب بأ تصف ول ط نني ه بيو نما خبيث، بأ بم أ نل نة الخبيث الك تم نل تك تك خف طر ف بك ر ب ال تس وال

ختم نش خعن وال نل تمن وال رل ل نل نح صبي ه ي بمي ه ول تس خت بنققي ه، ول تش خع نمققا تل ل الققذي الكلققم وأ
ب طر فاهو هذا ول هذا تث خك نم أ نن الناس كل ذعا والصنفا نن ل جمي تعا تف خ طر أما اللي ه، إلى بي

نني ه الول؛ نبيث فل بي ه خ ف ب تعالى والل بل ل طي ذبا، إل يقب وي ننققي ه وأمققا ط الثققاني: فل
تصد لم خق تع حتى وجل عز اللي ه بي ه بي تف خ طر الققذي أعنققي الثققاني وهققذا اللققي ه، إلى بي

ذبا يكون قد هذا ول هذا ليس وي نتي ه ل تط ن طر:ه ولكن لذا تمققا لغي نصققل نل نمققن إليققي ه بيو
نن الحسنة المقاصد ندإ ث قد النسان فإ ذما شخص إلى يتح ذ طرا هو ليس كل خي

نسققي ه فققي نصققد لكققن نف خق نليف بققي ه تي تخققال ال طرجققل لاهققذا التققأ خد خنققس وإ بل عليققي ه ا
ب طرور صس فو هو الذي الكلم هذا فيكون وال نسققي ه فققي لغ ذدا يكققون نف تمققا محمققو نل

نصد فو هو الذي الكلم هذا أن كما بي ه، بق تد إذا نفسي ه في لغ نصقق السققاءة بققي ه بق
صل ل تمن إلى نح بة ت ذما صار إليي ه الساء ذثققا كل ن طر:ه خبي نل لغيقق نتي ه؟ و ن طر:ه لققذا يأ لغيقق
تما نصد نل لل وعلى بي ه، بق بم ك نتي ه الطي ب فالكل ن طر:ه أو لذا بد لغي تع خص ني ه إلقى تي عقز اللق

بد قلت: كيف فإن وجل، تع بم يص نلقق بم الطيقق ب الك نلقق ذمقا؟ ليققس والك خ طر نلققم بج الك
خ طرما ليس فت بل بج تمع أصوا خس مت بت تفم في معينة بح طركا تسان ال ول تفة؟ وال نشقق وال

نن فالجواب تي ه أ فر وتعققالى سققبحاني ه اللقق تل أن علققى قققاد ذئا المعقققول يجعقق شققي
ذسا بسو تت كما مح نث في ثب نن الصحيح الحدي تتى الموت أ خؤ صققورة علققى بققي ه بي

مش خب تبح أبيض تك خذ بي نة بين ف تل ويقققال والنار الجن فد نلهقق بلققو بخ مققوت، ول الجنققة: 
نل خه نل فد النار و موت. ول بخلو

بلي ه:  ةم((وقو تعققي ه؛ )) إنما الطنيب  الكل نة جم نعي ه، لكققث طر النققواع وكققث طرة أنققوا
صل بد ت طراد كث طرة على ت نب نمن الف ت طرة النواع أولى، با بد كثي تلف طرا نققوع كققل في وا

فة كذلك تع. فلاهذا كثي طر جم
هه (( لني ول ةد هإ وع لص ةم وي هل وك لل ةب ا ينيهه لط ةل ال ومهه وع لل ةح ووا هل لصهه ا ةه ال ةعهه وف لر بلققي ه وي تب " )) يق

تدنا بلي ه المؤلف أفا نعققل " أن بقولي ه: " يقب ةعه(( فققي الفا إلققى )) يعققود  يرف
ةعه(( اللي ه نن اللي ه، )) يعني  يرف ةعه(( في الاهاء وأ تمققل إلى )) تعود  يرف الع

بح والعمل يعني الصالح، بلي ه الصال بن اللي ه يقب خو تكقق بعققود الضققمي طر ف اللققي ه علققى ي
ب طر نمي طر الفاعل، ضمي بعول وض تمل إلى يعود المف تع بش ل هققذا ال نق تنققا ولققف بن تؤ الم

نمل، لني ه فيي ه؛ تت خح نننا بم بشي ه لك نق ن طر:ه في ننا تع تفسي ببول ال طرف تق صل بال ذرا هذا وك نف طرا
وو إثبات نمن بل ري الع نت ت طر الذا )) أي  يرفعهه(( نقققول: معنققى بققل لققي ه، اللي ه غف

تفع بزول ضققد هققو الققذي ال طرفققع نمن العمل هذ:ه ي طر بنقق بعققي ه ال سققبحاني ه إليققي ه ي طرف
نني ه وتعالى نسي طر وهذا فوق، ل نجع في التف خ طر نئ طر تم تما تض ب:ه الققذي ال ت طر المؤلققف ذكقق

بد هو الية.  هذ:ه في المذكورة التفاسي طر أح
بل التفسقي طر بعقي ه الصقالح الثقاني: والعمقق بم ي طرف تل الطيق ب، الكلقق تعق ت طر فج ضقمي

بم على يعود الفاعل نل تك تل (ال الصالح) (العمل على تعود الاهاء الطي ب) وجع
بن بل فيكو ذعا الصالح العم نلم م طرفو نج الطيقق ب، بالك تتقق نن هققؤلء واح تمققل بققأ الع
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تبل ل الصالح خق بم وهو بالسلم إل بي نل تك اللققي ه) إل إلققي ه (ل هققو الققذي الطيقق ب ال
نن نمل لو النسان فإ ب طر ولكني ه الكثي طر الشيء الصالح العمل نمن تع مسققلم غيقق

بع ل نف تت بع فل العمل، هذا ي طر تف تل ي طر الطي ب. الكلم إل الصالح العم
بل الثققالث: بققالعكس والقول تمقق بع الصققالح يقققول: والع تفقق تم ي طر الطيقق ب الكلقق
بن نعل فيكو تل في الفا تفع) العم عكس الطي ب الكلم والمفعول الصالح، (ي طر

تلي ه، الذي بي ه ما قب خج بل ذلك؟ و تم الح يقول: الع تم ي طرفقع الص نلق ت ب؛ الك ويق لن الط
تم وي ب الكل بدون الط تمل ب بع ل تع تف تبي ه ين ند صاح بب نم في فل مل نمن الطي ب الكل تم تع
نلح بع صا تف تقول ذلك ي طر وي ب ال تط نن أعلم واللي ه والق طرب نعم، ال ت ب ما أ إليققي ه ذه

ولف نن أي الصواب هو المؤ بع اللي ه أ تف بعي ه الصالح العمل ي طر نن كمققا ي طرف الكلققم أ
تعد الطي ب تد فإذا اللي ه إلى يص نع نن اللققي ه إلى الطي ب الكلم تص تتقق خم بي ه ا علققى اللقق

خن المتكلم هذا تأ تع ب تف تمل ر تع بلي ه، الذي الصالح ال نننا إل يعم نفق ل أ توا ولققف بن المؤ
نسي طر في خفع تف ببول، ال طر تق بي ه بال بق نف نجققع علققى بنققوا نئ طر م طر بقي ه ل لكققن الضققما نف نققوا

ن طر على ببول، ال طرفع تفسي مذ بالق نئ بل وحين بعققي ه الصققالح نقققول: والعمقق تمققن؟ ي طرف
بعي ه بل وجل، عز اللي ه ي طرف فققي وجل عز اللي ه فيكون اللي ه، ي طرفعي ه الصالح العم

تك طر الية هذ:ه خول ذ تق تمل ال تع تك طر وال تذ تل أن ف خو تق تعد ال خص نن ي تل وأ تم تع تفع؛ ال خ طر ننققي ه بي ل
تع أي خف نل تر تم تع نء ال تزا تج نم على كال نل ويقق ب الك نلققم فققإذا الط تك بن ت تسققا تمققة الن نل تك بال

تدت الطيبققة نع تصقق ني ه إلققى و تلاهققا وجققل عققز اللقق نب تفققع ثققم تق تعمققل تر الصققالح، ال
)) ويقول:  يرفعه الص الح  والعمل((
ون (( هذي لل ون ووا ةرو ةك لم نت وي ت طرا تك هت (( )) المـ وئ ا يني لس نبي ال ن طر:ه، " إلى )) بالن آخقق

لم (( وجملققة )) مبتدأ،  الذين((و للستئناف الواو ةههه بب ول وذا بد وعهه هدي )) وشهه
ب طر تب بلي ه:  المبتدأ، خ ون ((وقو هذي لل ون ووا ةرو ةكهه لم هت وي وئ ا يني لسهه فع )) فيققي ه ال خو نمققن نقق

خمك طر ل السيئات لن الشكال؛ ب طر وإنما بت تك خم خمك طر يعني باها بي تب ب بي تس تئات ب وي نس ال
ندا ى فلماذا تع تدنققا إلياهققا؟ الفعل ت نن المؤلققف أفا فة أ تف مر (السققيئات) صقق تد خصقق تم نل

ت طرات محذوف تك تئات التقدي طر: الم وي تسقق بن ال بكققو بف في خصقق تو خعققل هنققا ال نف نلمققا ل لل
تصل خك طر، بي ه تح خعل؛ الم نف تلاهم لن لل ف طر نفسي ه فع خك ويك ئ م تعققالى: اللي ه قال كما س

ةق ووال (( هحني ةر وي لك وم لل ةئ ا يني لس لال ال هه هإ هل له وأ هنققا تكققون  نعققم،]43))[فققاط طر: هب
تفة  السنيئ ات(( نص تدر ))  تك طرات، محذوف لمص ب طر:ه: المـقق نمى تقدي تسقق اللققي ه و

تئات وجل عز ذ طرا؛ السي خك نن م بع الواقع في النسان ل تد تسققي ه يخ بع باهققا نف تد ويخقق
ت طر:ه وني باها غي تم تسي ه في تبة نف بتوب وأني ه التو وني أو سي تم تسي ه بي تة نف تع نم تس خلقق اللققي ه نح

نتي ه ت طر نف خغ نن وم تي ه وأ بع الل نسقق خلققم توا ت طرة الح نفقق خغ تلققن وال طرحمققة والم تذ:ه ف نخقق تؤا باهققذ:ه بي
بقوبة، بع وني ال تم تت وجاهين:  نمن الباب هذا في النسان ف

نني ه الوجي ه وني الول: أ تم تسي ه بي نريي ه وما التوبة نف خد بن ل فلعلي ه بي نكق تم نل مناهقا، يت تعق تل
نتي ه ب،ط سيئا نحي نكن ل ثم بي ه بت تم تت نلي ه أو التوبة نمن تي بعي ه لع تج نكن ل ثم الموت يف تم يت

خوبة. نمن نت ال
خك طر نمن الثاني والنوع ننفس الم خعل في بال نني ه نف ننى السيئات: أ تم ني ه علققى يت اللقق

نن الماني فر اللي ه فيقول: إ بفو بي ه رحيققم غ بع واللقق نسقق تمققة وا خح ن طر بفققو وسققوف ال يع
تجد كما عني م طر نمن بيو نثي نناس نمن تك تاهققا:ه عنققدما ال خن بقققول وش معصققية تعققن ت ي
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لن(( رحيققم، غفققور يقول: اللققي ه لك؟ هإ وه   لل ةر ال ال هفهه لغ لن وي وك وأ ور لشهه هه ةي )) هبهه
بضاهم رج بع تت لن(( بالية يح هإ وه   لل ةر ال ال هف لغ لن وي وك وأ ور لش هه ةي ةر هب هف لغ وي ون ومهه ا وو ةدو

وك هل لن وذ وم ةء هل وش ا ن طر ك لم ويقول: أنا] 48))[النساء: وي خش الشقق طر ك بدون وما بأ
نن ب طر:ه، تعالى اللي ه فإ نسي طر هذا على وجوابنا يغف ددا تي خت نقول أن وهو نج نب لي ه: أث
ننك نمن أ تء نم ت طر أن اللي ه شا نف نن لي ه يغ ب طر ما وجل عز اللي ه تل نفقق دون مققا قققال: ويغ
تد:ه بل وسكت، ذلك ني ومن(( ق هل خت )) فأنت يش اء   نب خث ننك أ نمققن أ تء نم بي ه تشققا اللقق
ت طر أن نف خغ مذ لي ه ي نئ نجة، لك يكون وحين نما بح تعل أن أ خف تب ب هققي التي المعصية ت تسقق

ننى ثم العقوبة تم تت ذ طرا اللي ه على تت ت ك لم أم خد نع ومن((قال:  بل بي ه اللي ه ي هل يش اء  
نك )) فاهذا تش نني ه ل فل أ تل نمنك. تض
بلي ه:  ون ((وقو هذي لل ون ووا ةرو ةك لم هت وي وئ ا يني لس وئ ات(())  ال يني لس بء ما )) هي  ال بسو ي
تن بلي ه النسا تئات هذا فع وي نس خ طرب إيققش؟ مثققل ال خمقق طر، بشقق تخ تقة، ال ن طر نسقق تنققا، ال وز ال

تبا، و طر تبي ه وما ال بء ل قلت: هذا فإن ذلك، أش بسو تن ي بلي ه النسا ببنققا فع علققى فجوا
نت نقول: إن أن هذا بء ل أني ه أرد بسو بلي ه النسان ي ذدا فع تصحيح؛ ليس فاهذا أب ب
نني ه تدم تسوف القيامة يوم ل بسوء وسوف ين تن ي بلي ه النسا اليققوم، ذلققك في فع
بء فإني ه الدنيا في أما بسو تسان ي بلي ه الن نب لن ذلك؟ كيف فع ذرا للذنو علققى آثققا

بلوب بق نن ال نصي فإ تعا بكون الم تتة ت خك تداء بن تب فققإن القلقق ب فققي سو النسققان تققا
تل تق تص ببي ه ان تد قل ي ه إلى وعا نض نل بيا تعت وإ نسق تو تتقة هقذ:ه تت خك تبح السقوداء الن فأصق
ذما القل ب نل خظ بذ بم تيا نع بم بل باللي ه وال تت خخ نصل ل حتى عليي ه بي ققال كما الخي طر إليي ه ي
بي ه لل((تعققالى:  اللقق وك لل   ون وب ولهه ى ورا لم وع هه هب ةلههلو ةنلوا ومهه ا ةق ون وكهه ا ةبلو هسهه لك )) وي

فر فللققذنوب] 14[المطففين: تمققة آثققا نج ب القلقق ب علققى عظي يكققون أن بتققو
ذضا، نب تذ وإذا منق نذ تل تض ت خع نني ه المعصية هذ:ه في الشيء ب ب ب فإ نق خع ت طرة ذلك بي خس ح
نظيمة خل ب في ع ذقا، الق خأ وضي تل شققئت إن واق طر لن((تعققالى:  اللققي ه قققو وم وف وأ  
وح ور ةه وش لل ةه ال ور لد هم وص لسل هل ولو هل ةه ول ى وف مر وع لن ةنلو هه هم يب بل ور لي ولو هة وف وني هس وق ا لل هل

لم ةه ةب ةللو لن ةق هر هم لك هه هذ لله نين] 22))[الزمقق طر: ال نن لققك يتققب بسققوء المعصققية أ ت
تلاها ب طر ل قد كان وإن فاع بع خش نني ه باها ي تن قد ل نبي ه على را تمل، كان ما قل ذذا يع (( إ

تئات السنيئ ات وي ول )) س بك بء حال نل بسو تباها ت تحق ظ ل قد ولكن الدنيا في صاح خل ي
نين ل وقد تب تت ب طر الخ طرة وفي لي ه، تي تاه نين لي ه يظ تب تت ننى وي تم تت تد أن وي الققدنيا إلققى يعققو

تل تم خع تي ذحا. نل صال
ةرون  والههذين((اللققي ه:  رحمققي ه المؤلققف قققال ةكهه لم نت ي ت طرا تكقق ( (( )) الم

وي السنيئ ات نب تلن نر في )) با توة تدا خد نن ند:ه نمن ال نيي خق نلي ه أو تت خت نجي ه أو تق نكقق طر كما نإخ طرا بذ
خن الحقيقة في " هذا النفال في نني ه المؤلف أراد نإ بد أ تن بالية الم طرا ن طر:ه دو غي

بصور، بق تد وإن ف نثيققل بققذلك أرا نني ه فصققحيح، التم رك فققإ تشقق ب طروا هققؤلء أن ل تكقق م
وي لذ((تعققالى:  اللققي ه قققال كمققا والسققلم الصققلة عليققي ه بالنب هإ وو ةر   ةك لم وك وي هبه
ون هذي لل ةروا ا وف وك وك ةتلو هب لث ةني لو هل وك وأ ةللو ةت لق لو وي وك وأ ةجلو هر لخ ون ةي ةرو ةك لم وي ةر وو ةكهه لم وي وو

ةه لل ةه ال لل ةر ووال لني ون وخ هري هك وم ا لل وك(( معنى ما] 30))[النفال: ا ةتلو هب لث ةني هل )) أي  
بدو ك وي تق بسو ك بي نب خح تي ةللوك أو((  و ةت لق هرجلوك  أو(( )) واضح ي لخ نمن ةي مكققة )) 
نن ون ((قققال:  وجققل عققز اللققي ه ولكقق ةرو ةك لم وي ةر وو ةكهه لم وي ةه وو للهه ةه ال للهه ةر ووال لنيهه وخ
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ون هري هك وم ا لل باهم)) ا بتو:ه للي ه- ما -الحمد  ف تب بلو:ه ول أث تت بجققو:ه ول تق ت طر صل أخ هققذ:ه كقق
تفت خنت نصاهم مع ا نذها على الشديد ح طر تل ما تنفي شيء. مناها حص
لم ((قال:  ةه بب ول وذا بد وع هدي محققل فققي وهققي خب طرية جملة هذ:ه )) الجملة وش

خفع تب طر ر إيش؟ تخ
الول. : المبتدأالطال ب
تب طر الول؟ المبتدأ : وينالشيخ لم (( ))، يمكرون  الذين(( تخ ةههه بب ول وذا وعهه
بد هدي تذاب وش بقوبققة بمعنى )) الع بع نوي، )) أي  الشديد((و ال لي الققق نو فققي تققق
نمي ه نعي ه، نإيل نعي ه وفي وإيجا تعققة أنوا وو تن تت مر نمققن الم ب طرو خ طرد تحقق تبقق تطققش و بجققوع وع و
نتي ه، من ذلك وغي طر ند نبيل باللي ه والعياذ لاهم ش نط طران نمن س طرا تجت كلمققا تق نضقق تن

بلودهم لم ((تعالى:  اللي ه قال بج ةه ون ا لل لد ددا وب ةللو وه ا ةج ور لني ةقلوا وغ ةذو وني وب هل وذا وعهه لل ا
لن وه هإ لل ون ال دزا وك ا هزي دم ا وع هكني ومه ا (( ]56))[النساء: وح لل لت ةك وبه لم وخ ةه ونه ا لد هز

درا هعني بظ طر]97))[الس طراء: وس وم ا (( إلى  وان لل لت ةك وب لم وخ ةه ون ا لد لققك )) يتبين هز
نن ذرا تأتي الزيادة أ بي ه فو لر وجققل عز والل ند تقققى أن علققى تقققا نتاهققا تب تد لكناهققا بزيا

ببو خخ بكون ت ناهم في لي نب تمع نمن شيء قلو نة في الط نف تذاب نخ تع ثققم الخ طرو ج، أو ال
بعود رد؛ هذا فيكون ي تش تبة النسان ض طرب لن أ بقو بع نع بعد ب نلاهققا فققي الطمقق زوا

ند يكون تش ب طر كققان لققو ممققا عليققي ه أ د طرا، المقق نم تت خسقق بلي ه:  بم لم ((وقققو ةه بب ول وذا وع
بد هدي نصل )) هذا وش تف تمققن والسنة الكتاب في بم تعققي ه تف نب تت بن الققق طرآن مققن تت يكققو

ذدا وي ن طر ح أنا ولاهذا تج تت نن أق تدكم أ تمع أح فققي العققذاب أنققواع فياها التي اليات يج
نلاهم تك خأ نباهم تم ت طر نساهم ومش تبا نل بقوم تمن كذا؟ ذلك، وغي طر نعم، و  باهذا؟ ي
.....: الطال ب
.... فق،ط، المسألة .. هذ:ه قصدي، ما ل : لالشيخ

.....: الطال ب
أسبوع. : بعدالشيخ

.....: الطال ب
ت طرة : أنتالشيخ تش تع بلولققى ال تشقق طرة طيقق ب، ا ال طرحمقن، نلعبققد الوسققطى والع
وي ب الخي طرة؟ وأنت بعوا ثم ط نم بقوا ذلك بعد اجت وس تن تيات و طي ب. ال

.....: الطال ب
ن طرين التي العذاب أنواع ل، ل، : ل،الشيخ نف تكا نعم. النار. أي في لل
لم ((قال:  ةه بب ول وذا بد وع هدي ةر وش لك وم وك وو هئ ول لو ولو ةأ ةر ةه ةبلو لكههر(( )) وي وم هئههك   ول ةأو

خك طر) مبتدأ يبلور هلو تم ب طر:ه؟ أين )) ( صح و(هو) ل ))، يبلور  هلو(( جملة خب نص ت
ت طر تكققون أن هنققا نمي خصققل؛ تضقق نن ف نعققدة تل نن القا بن الفصققل ضققمي طر أ بيققن يكققو

خعل اسم بين ل اسمين نف نناها و تهققا مبتدأ لك ب طر تب تلققة تخ خم ةبههلور(( بج وي تلققة   )) والجم
تب طر المبتدأ نمن تخ تب طر وال لكر(( تخ وم خعظيققم تبققاب نمققن الققت طركي ب باهققذا وأتى ))،   تت
نلي ه، الشيء هذا بلي ه:  وتاهوي ةر ((وقو لك وك وم هئ ول لو خك طر )) ولم ةأ تم نمققا هققؤلء يقل:  إ

ذدا تعا خب نت خس ذل ليسوا لناهم لاهم؛ ا ببققوا، تلن أه ن طر تق نناهققم أو بي تسققاهم جعلققوا هققم ل أنف
رل في تح نلين تم بر الذين العا تشا خعد، نمن إلياهم بي تن بب نيقق تب نن تت خوا الققذي هققؤلء أ تل تعققا

ن طرهم بنوا وإن بمك نمة في كا نق تس ب على ال نماهم تح خع نن تز خكقق طر هققذا فققإ ببققور، الم ي

5



توار تبقق زلههلوا (( تعققالى اللققي ه قققال كمققا الاهل ك بمعنققى وال وح وأ لم وو ةه وم للو ور وقهه ودا
هر ولوا وب لل وم* ا لن وه وج وه ا   ون للو ول لص ب طرهققم  فاهققؤلء]28:29))[إب طراهيم وي خك ببققور م أي ي
تشى تل تت رل تي نح تم خض تي بدهم ول و نفي ذئا.   بي خي تش

نة الفوائد: بيان نمن الية هذ:ه في تر خد نسققال وجققل عز اللي ه بق خر ال طريققا ح هققذ:ه نبإ
نطيفة نل نمققل الققتي ال نثيقق طر أو تح تحاب هققذا بت نسقق ((تعققالى:  اللققي ه قققال الثقيققل ال
ةئ هش لن ةي وب وو وح ا لس ول ال وق ا يث .]12))[ال طرعد: ال

ندها ومن تبققات فوائ ذضققا: إث تباب أي خسقق نن ال تبات وأ وب تسقق فة الم تطقق ببو نباها؛ تم طر تبا خسقق بأ
ول((لقولي ه:  وس لر نن فتثنير الري اح  أ نية. هنا الفاء )) فإ نب تب نس لل

ننقي ه فوائقد نمن ومناها نر فقي ينبغقي اليقة: أ بمقو ة ال نم تغ أن الاها ا تص المعنقى بي
تغة ذرا الحاض طر بصي تضا خح نت خس ذاهققا؛ لي ه ا نبي خن تت ةر((لقققولي ه:  و دب ا  فتثني )) فققإن سههح ا
نويغ خص نضي ت تغة الما نصي نك الحاض طر ب نني ه لش صد أ بش تن تي تلى النسا نر:ه إ صو تصقق تثقق طر ت خك أ

نضي. الشيء نمن تما الق
نمن نن و ندها: أ تحاب هذا فوائ نس ن طري ال ن طر يج نلي ه:  اللي ه؛ بأم ون اه((لقو لق ةس إل ى  ف
)). بلد

تحاب هذا  أن...ومناها:  نس بعور، لي ه ال نري يع طرف معنا:ه يعني بش خد أن يمكققن وي
تخذ خؤ قولي ه نمن بت

....: الطال ب
نمن..... : ل،الشيخ تسققاق أن )) كمققا  فسقن اه((قققولي ه:    نعققم، البعيقق طر، بت
بث جاء هذا وعلى ندي نمع الققذي ال طرجل قصة في الصحيح الح ذيققا تسقق نمققن مناد

نق السحاب خس نن فلن حديقة ييقول: " أ نجيي ه " فإ ن طر تو خمقق صل إليققي ه ال بد علققى تيقق
بعور بذو أني ه رك بش تش نن ول نميع أ تنات تج نئ تبة الكا خس أناهقا وجقل عقز اللقي ه لمق طر بالن

بت ول((والسققماء:  الرض فققي تعققالى اللققي ه قققال شققعور، ذا وقهه ا وف وههه ا   ول
هض لر ل

و هل وني ا وو هت لئ دع ا ها للو لو وط ده ا وأ لر وت ا وك ول ونهه ا وق ا لني وت ون وأ هعني هئ ]11))[فصققلت: وطهه ا
نعم.
بن فوائدها ومن تيا نة : ب تر خد نء وتعققالى سبحاني ه اللي ه ق تد الرض لحيققا خعقق نتاهققا ب مو

ةه ((لقولي ه:  ون ا لق ةس مدهل وف ول مت[كذا] وب يني وم ون ا   لني وني لح وأ هه وف وض هب لر ل
و ود ا لعهه وههه ا وب هت للو وم

.((
بة نح نص نف ومناها:  خص نض و نة الر تيا تح تموت بال خت أناها مع والق تس الحيققوان؛ نمققن تلي

نلي ه:  مد ((لقو ول مت وب يني ون ا وم لني وني لح وأ هه وف )). هب
صد ت طر نل على ومناها: ال بف ل يقولون: إني ه الذين الكلم أه تص والموت بالحياة بيو

فء تدات؛ من شي تمققا تبققت هنققا لنققي ه الج خث تلرض والمققوت الحيققاة تأ مققن وهققي ل
تدات، تمققا تج تنام:  فققي تعققالى وقققال ال خصقق بت((ال ولوا لمهه وأ ةر   لنيهه مء وغ ونيهه ا لح ومهه ا وأ وو
ون ةرو ةع لش ون وي لي ا ون وأ ةثلو وع لب .]21))[النحل: ةي

نمن بن و نة فوائدها: بيا تر خد نء نفي وتعالى سبحاني ه اللي ه بق نض نإحيا نتاهققا بعد الر مو
نن تنت التي الرض هذ:ه فإ تسة كا نب تدة يا نمقق بعققود ها رز ت تتقق خاه ذة فت ت طر خضقق ذرا؛ بخ تهققا ند خز وا

نلي ه:  ون ا ((لقو لني وني لح وأ هه وف نلحياء )) فأضاف هب نفسي ه. إلى ا
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ذضققا ومناهققا بت أي نن به  فأحنينين ا((لقققولي ه:  السققباب؛ إثبققا نإ تفقق هنققا البققاء )) 
للسببية.

بز نة ومناها: جوا تضاف نء إ نبي ه إلى الشي تب بلققوم؛ سقق خع بههه  فأحنينين ا((لقققولي ه:  الم
بة ))، الرض نبي ه إلى الشيء وإضاف ف طر المعلوم سب وفي الق طرآن في واقع أم

نني ه بمعنى السنة ت طرط ل أ تت خش تن أن بي ن طر خققق تي ه معققي ه تت تت فققإذا وجققل، عققز اللقق خف تضقق أ
تء نبي ه إلى الشي ن طرن لم وإن المعلوم سب خق خأس، فل بي ه اللي ه تت ن طرم لكققن تبقق تح المـقق

تف أن تضا م ب إلى بي تب بلوم غي طر تس خع ذعا ل تم خ طر دسا، ول تش تف أن تأو نح تضا نبي ه إلى بي سب
ذنا المعلوم ب طرو مف اللي ه مع مق خ طر تح نضي ب تت تية، يق نو خس نت ذل.. ال بة  فمث تف تفاء إضققا وشقق ال

تمائم إلى نت تلق ال نح بيوط وال تاهاها، وما والخ تب وز؛ ل هقذا أش نن يج تذا تل تب ب تهق نسق ال
بلوم غي طر رح، فل تمع نص بة تي تف تضا نيين وإ خل خطن تت تب تقار إلى ال تع تولتي ه الققذي ال حققتى تنققا
تن نيق تنقك تل خط نل صقحيح تب ف ب لنقي ه صققحيح؛ ل؟ و تب بلقوم تسقق رس، مع نح بة بقال تف وإضقا

تءة إلى الشفاء ت طرا تحة نق نت جائز؟ الفا
: جائز.الطال ب
نني هالشيخ تنل بلوم سب ب :  وس مع نح خ طرع بال نش لنههه ا يدريك وم ا(  وبال لقنيههة أ )، ةر

بذور ذذا فالمح تف أن إ تضا خيقق طر إلى الشيء بي تب ب تغ خ طرعي تسقق ري، أو تشقق وسقق أن أو نح
تف تضققا تب ب إلققى بي ري تسقق نع خ طر ري أو تشقق وسقق ذنققا نح نضققي بحقق طرف اللققي ه مققع مق طرو تت يق
تية نو خس نت نن اللي ه مثل: لول ال بجوز؛ ل هذا وكذا. فإ نن ي حيققث الش طر ك من هذا ل

تن ت طر ن طر:ه تمع اللي ه تق تواو تغي نضي التي بال تت خق تية، إيققش؟ ت نو خسقق نت قققل: لققول ولكققن ال
كذا. ثم اللي ه

نمن ند و بت الية فوائ نة الك طريمة: إثبا نح نلي ه:  القياس نص وك((لقو هل وذ وك ةر   ةشههلو زن ال
بت)) تياس  وإثبا نق نثي طر ال خ طرآن في تك بق مل فكل ال تث تبي ه تم فل فاهققو اللقي ه ض طر نليق علقى تد

ذء مثل كل القياس صدنيا سوا نل بال تسان و خن نل لل تثققان و خو تل نل ل ري و نني ه شققيء ل فققإ
فل نت علققى دليقق ببققو نتي ه، القيققاس بث نح نصقق نن نعققم و بصققود تل تثققل المق تيققاس بالم نق

ب طروب خض نبنب الم ب طرو خض تم القياس. هو وهذا نفيي ه الق
نن إلى فوائدها: الشارة ومن تء أ تيا تح تتى نإ نء المو تيا نتاهققا بعققد الرض تكإح أي مو

نني ه نزل أ خن بل الثار في جاء كما مط طر تي تطقق طر ينز خرض علققى تم ل
ت وي ا ننقق تم تجققال تك و طر ال

نعين يبقى ذما أرب بت يو بب خن تسام مني ه ت تفخ ذلك بعد ثم الج خن فتعققود الصققور فققي بي
نماها. إلى الروا ح أجسا

لن((وجل:  عز قال ثم  وم ون   ةد وك ا هري وة ةي لز هع لل هه ا لل هل ةة وف لز هع لل دع ا ا همني )) إلققى وج
ن طر:ه رث هذا في آخ تحقق ن ب علققى ال تلقق نة تط نز نعقق ني ه مقن ال ليققس لنققي ه وجققل؛ عققز اللقق

نن المعنى تد تمن أ خ ب العزة أرا بل خ طرض يعنققي اللي ه نمن فليط رنقق تعقق ت طراد ي هأ بققذلك بيق
خ طرض مد  كل.. فق،ط الع تح ن طريد أ نزة، بي نع نت إذا لكن ال نزة أرد نمققن الع نم بباهققا؟ ف بل تط

تن تبات ففيي ه اللي ه، نم نن إث نزة أ نع ب ب ال تل خط تن بت وجل. عز اللي ه نم
نني ه ومن ندها: أ نزة ل فوائ نن نع نم وذلك اللي ه بدو تيا نق نة بال نة اللققي ه بطاع تن والسققتعا

ند بي ه نز فقإذا عليي ه والعتما تتقق خع نتقي ه النسقان ا ت طر خث تك تزم فقإني ه ب خاهقق اللقي ه ققال كمققا بي
لذ ((تعالى:  لم هإ ةك لت وب وج لع لم وأ ةكهه ةت ور لث لم وك ولهه هن وف لغهه لم ةت ةكهه لن دئ ا وع لني لت وشهه وق وضهه ا وو
ةم ةك لني ول ةض وع لر ل

و ومهه ا ا لت هب وبهه ةح نز  ولققو]25))[التوبققة: ور تتقق خع ني ه النسققان ا نت نو بققق ب
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نية ند نة الما بقو تل ح ك وسقق ذل ال تزم، فققإني ه مث خاهقق تعان وإذا بي تت خسقق تزم، ل فققإني ه بققاللي ه ا خاهقق بي
نم نل اللاه مة إ تم خك نح بن نل بكو ذة ت تن ن طر تت خق نية بتلك بم نض تق تنة ال ني تع بم بكون. فقد الق ي
تبققات الية فوائد ومن خث ني ه العققزة الك طريمة: إ ((لقققولي ه:  وتعققالى؛ سققبحاني ه للقق
هه لل هل ةة وف لز هع لل دع ا ا همني )). وج
نن ومن لل لاها العزة فوائدها: أ خعض بك تب تخذ أين نمن و خؤ  ؟صل ح بت

دع ا((: الطال ب )).  جمني
دع ا((: الشيخ رل )) يعني  جمني بد نن على ي دل هنا ك أ ذضا بك خع نن وذلك وب العلماء أ

بموا نس تف التي العزة تق تص نت بي ه ا نة إلى باها الل تث بة ثل تنققاع أقسام: عققز نت خم نزة ال نعقق و
خدر تق نزة ال خاه طر وع تق  ال

نمن  نئد و بت الية فوا ! ال!خ بيؤخذ؟ أين من للي ه العلم الك طريمة: إثبا
......: الطال ب
....الفعل .. اق طرب من اق طرب : إيالشيخ

ني ه: الطال ب خي تل تعد. نإ خص تي
هه(( قولي ه من لني ول هإ ةد   وع لص تعم؛ وي نن )) ن بعود ل صص نلم. هو ال نع ال

نن الية فوائد ومن نلم الك طريمة: أ تك وي ب تغي طر ال تعد ل الط لققولي ه: اللقي ه؛ إلى يص
ةم(( هل وك لل ةب  ا يني لط بل هذا ويؤيد ))، ال لنوسققلم:  عليي ه اللي ه صلى النبي قو ( إ

بب الله ةل ال طني وب دب ا إال يق يني .) وط
نمن ترة الية فوائد و تشا تسام إلى الك طريمة: ال نق خن تلم؛ ا تك نلي ه:  ال  الطنيب((لقو

نن خصف هذا )) فإ تو فد ال ت طرا خف توا:ه، لما إ خ طرنققا وقققد نس نن ذك نسققم الققذي أ تقا نلققم بي الك
وي ب نط تعان ال نبيث من نو م ب ليس وما الكلم: الخ وي تط نبيث، ول ب نما تخ نبيققث أ الخ
فد بدو خ طر تم نني ه حال بكل ف فث ل نبي نتي ه، خ تذا تنقا: خقبيث ول بطيق ب ليس ما وأما ل فقل

نن خسقم هذا إ نق بن ققد الكلم نمقن ال بكقو ذبقا ي ن طر:ه طي ذثقا لغيق ن طر:ه وخبي نمقن..و لغيق  
خين تف خص تو ذبا كان إذا طي ب نعم، ال تعد لغيقق طر:ه طي نل اللققي ه إلققى يصقق يصققعد؟ مققا و

)). الطنيب  الكلم((قولي ه:  لعموم يصعد؛
نمن نن الية فوائد و تي ه الك طريمة: أ بع ل وجل عز الل تف خ طر تمال نمن ي كان تما إل الع

ذحا؛ نلي ه:  صققال ومهل((لقققو وع مققا الصققالح والعمققل ))، يرفعههه الصه الح  وال
تمل تت خش خين، على ا تف وهما؟ وص
تملالطال ب تع نلح. : ال نصا ال
نل ب تلو صآخ طر طا خخ تعة. : ال تب تتا بم والق
تلو صالشيخ نلمن؟ : الخ

تني ه : للي هالطال ب وتعالى. سبحا
تعة الشيخ: اي، تب تتا نعي ه، والم خ طر تش بو ص ل تعة للي ه الخل تب تتا بم نعي ه، والق خ طر تش نإن ل تد ف نققق بف

تلو ص خخ مل فليس ال تم تع نلح ب نني ه صا خ طر ك، ل نت نوإن نش تد نق تعة بف تب تتا مل فليس الم تمقق تع ب
نلح تعة لني ه صا خد وي ب نب تط  نعم. 

ون((  هذي لل ووا ون   ةرو ةكهه لم هت وي وئ ا يني لسهه ن طر:ه )) إلققى ال نن فياهققا آخقق ذل: أ نو فوائققد: أ
تل تما خع تئة ال وي نس خك طر ال نلي ه:  تم ون((نلقو هذي لل ووا ون   ةرو ةك لم هت وي وئ ا يني لسهه إذا )) هققذا ال
تناها خذ نل على أخ نن إذا أما العموم، سبي لم السيئات قلنا: إ تد تعا نري رو ص نبي ه بأ تخققا ال
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خك طر نما حصل الذي فالم بسول ق طريش من.. تل ن طر نني ه والسققلم الصلة عليي ه نلل فققإ
بكون دصا، ي خصل لكن خا ذدا يكون أن العام الكلم في ال ت طرا بمققوم بققي ه بم بع وأن ال
ذيا يكون نق نمي ه على با تد حتى عمو ن طر فل تي تد أني ه على دلي نري بصوو ص بي ه بأ على أو الخ

نصص. أني ه تخ بم
بد اليققة فوائققد نمقن نعيقق تو نديد الك طريمققة: ال نشقق ب طرون الققذي بأولئققك علققى ال بكقق خم تي

نلي ه:  السيئات؛ )). شديد عذاب  لهم((لقو
نمققن نن فوائققدها و ذضققا: أ ت طر أي خكقق فك هققؤلء تم نلقق نئققل ها تة ل تزا تد نئقق نلي ه: فيققي ه؛ تفا لقققو

ةر(( لك وم وو وك   هئ ول لو ولو ةأ ةر ةه ةبلو بلاهم  حتى)) وي بعاهم ل أعما ((تعالى:  اللي ه قال تنف
ون ا لم هد وق ول ى وو ةللوا وم ا هإ هم لن وع مل هم وم ةه وع ون ا لل وع وج دء وف وب ا درا وه ةثلو لن ))[الف طرقان: وم

23.[
صمققل عند وربما الك طريمة اليات هذ:ه نمن الظاه طرة الفوائد هي هذ:ه تأ تت بد ال نجقق تي

تسان نلن تثق طر؛ ا خك بط ل وتعقالى سقبحاني ه اللققي ه كلم تلن أ تحققا نن بقي ه بي ننققاس ولكق ال
تن بفو نل تت خخ خاهم. في تي تف ال

ةه((تعالى:  قال ثم  لل ووال لم   ةكه وق ول لن وخ مب همه ورا خبتققدا )) وهققذا ةت الققدرس بم
ةه(( الجديد لل ووال لم   ةك وق ول لن وخ مب هم ورا نما ةت تل نين ))  تبق ما وتعالى سبحاني ه تب تسقق

نلة اليات نمن تدا نتي ه على ال تر خد نل نمن بق تسا خر تيا ح إ و طر ترة ال نسقحاب وإثققا نقي ه ال خو تسق و
ويت الرض إلى نتاها بعد الرض وإحياء الم نن مو تفع العمال وأ خ طر عز اللي ه إلى بت

تمال القوال، وكذلك وجل توال نمن الع خق تعال أ خف تفع وأ خ طر هنققا: قققال اللي ه إلى بت
ةه(( لل ووال لم   ةك وق ول لن وخ مب هم ورا تبار )) هذا ةت نت خصققل باع تل تدم هققو الققذي ا ولاهققذا آ

نق خل تخ نب نبيكم قال: "  أ
تم ت تد خني ه آ نن نم نل تقي ه تعالى اللي ه "  تل اليققة وهققذ:ه بت طراب نمن تخ

خون كما ت طر نن فياها تت تقي ه اللي ه أ ت طراب، نمقن خل تققي ه أنقي ه أخقق طرا ى آيقة وفقي بتق نمقن خل
تقي ه أني ه ثالثة آية وفي طين، نخار، صلصال نمن خل تف مة وفققي كال نمققن رابعققة آيقق

مإ تم بنون تح خسقق صيقق طر؟ هققذا عققن الجققواب هققو فمققا م تغ بب الت توا تجقق نن ال صيقق طر هققذا أ تغ
تصاف ت طر وليس أو صي تغ توات، ت ب طر تذ صيقق تغ تصققاف تت خو تس أ ت طر وليقق صيقق تغ توات، ت فل وحينئققذ تذ
بقض تنا ندد أن يجوز إذ تت تع تت تصاف تت مف على الو بصو خو بي ه قققال واحد تم تعققالى: اللقق

قههدر * والههذي فسههلوى خلههق * الههذي العل ى ربك اسم  سبح((
نني ه )) مع المرع ى أخرج * والذي فهدى نحققد، أ نصققل وا ننققي ه الحا أن هنققا أ

تقال صي طر هذا في بي تغ تت صيقق طر ال تغ تيققان ذوات تغيقق طر ل أوصققاف ت خع خين وأ تع نحققدة، فققال وا
بلاها لكن نو ت طراب أ صت تف فإذا ال نضي ذنا، صارت الماء إلياها بأ تطأ فإذا نطي خب تذ تأ تخ تأ ندة و بم
ذأ صار تم ذنا تح ذ طرا، مسنو وي تغ تت ن،ط إذا الطين يعني نعم، بم رد تجد:ه الماء فيي ه تح تو خس تي

تحقة، لي ه ويكون نئ ن وال طرابقع را نخقار تصلصقال نم تف ذأ تكقان تأن بعقد هقذا كال تمق تح
ذنا بنو خس نبس تم تصار تي ذل و تصا خل نخار، تص تف تخ ثم كال تف هققذا فيكققون القق طرو ح فيي ه اللي ه تن
صي طر تغ بل أوصاف تغي طر إيش؟ الت واضح؟ الت طراب فيي ه والص
ةه((قال:  لل ووال لم   ةك وق ول لن وخ مب هم ورا لم ةتهه لن ةثهه مة همهه وفهه لط ةثههم(())  ةن )) أتققى  

نلة  ثم((بق نخي على )) الدا ت طرا نتي ب؛ الت الققت طراخي علقى (ثققم) تقدل لن والققت طر
نتي ب، نتي ب على تدل والفاء والت طر همههن  ثم((قققال:  هنققا ت طراخققي، بدون الت طر

تدم خلق لما لني ه )) نعم، نطفة تق -سبحاني ه آ تتققي ه وتعققالى- وخلقق ني ور تل ذ تسقق تنا تت
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نية تهؤلء ور صذ تطة ال نس توا المققاء هققو والنطفققة النطفققة، هققو الققذي المققاء هققذا نب
نليل. الق

لي )) أي نطفة همن  ثم((قال:   ننقق بلققق، تم نق (بخلققق)؟ عنققدكم يخ خلقق تخ نب  "
نتي ه ني ور تفة، هذ:ه نمن " أي مناها بذ خط صن تفة هذ:ه أن والعجي ب ال خط صن نليلققة ال تق ب طر ال بك خذ يقق
بء ر ب بعلما نط نمل أناها ال تت خش نيين على تت تل نية، الحيوانات نمن تم نو تن .... وهققذ:ه المـقق

بم -وهم مليين  أناها يزعمون تل ننا أع بلح ل بققذلك- يعنققي نم تاهققا يصقق خن نل نم نحققد إ توا
تنان أو الغال ب في خث تعة أو ثلثة أو ا تب خر خعت  ما.. هذا أ نم نني ه س نلج أ المقق طرأة فققي تي

بة تع نحد، فياهم يبقى آلف أرب ةد(( يزيققد قد قدي طر شيء كل على واللي ه وا  يزي
لم (())  نطفههة مههن  ثم((يقول:  ))، يش اء م ا الخلق ف ي لم ةثهه ةكهه ول وع وج

دج ا ووا لز ذرا وأ بذكو ذثا، ))  بلي ه:  وإنا دجهه ا((قو نسقق طر  أزوا الزوا ج هنققا المؤلققف )) ف
نية نر بكو نة  نعم والناإ ث بالذ تن ن طري نلي ه:  بق وم ا((قو وو ةل   هم لح لن وت وث ى هم لن ةع ووال ةأ وض وت

لال هه هإ هم لل هع خين باعتبار هنا فالزوا ج )) انتباهوا، هب تس خن نج ويققد والنققثى الققذك طر ال تؤ بي و
بكور هنا الزوا ج تخصيص صذ تناإ ث بال تثة وال بنو بل بلي ه:  وا وم ا((قو وو ةل   همهه لح لن وت همهه

وث ى لن نمققا ))، ةأ تنققا إذا أ خ طر تظ خفقق ظ إلققى ن توا ج تل خز تناف، معناهققا الزوا ج فققإن أ أصقق
تناف صم والصقق ترة نمققن أعقق بكو صذ تثققة القق بنو بل نني ه وا تمل فققإ ري يشقق نق نشقق نعيد ال نسقق وال

نويل والبيض والسود نط نصي طر وال تق ت طر وال تعققل الذي لكن ذلك، وغي المؤلققف تج
نمل تققق،ط والنوثققة الققذكورة على الكلم يح نلي ه:  تف وم ا((نلقققو وو ةل   همهه لح لن وت همهه
وث ى لن ةع ووال ةأ وض لال وت هه هإ هم لل هع بي ه )) هب نز فالل تجل ع نتي ه و تر خد بق نتققي ه ب تم خك نح تل و تعقق هققذ:ه تج
نية صذر تجت التي ال تلاهققم الواحققد ال طرجققل هققذا مققن خ طر ذرا جع بكققو ذثققا بذ نء وإنا تقققا تب نل

خسل؛ نن بء يمكن ل لني ه ال تقا خسل تب نن بي ه كققان وإن باهذا، إل ال وتعققالى سققبحاني ه اللقق
ذرا تي أن على قاد نق خب نن فققإني ه ذلققك بدون النسل بي تقققال: إ مققا مناهققا البشقق طرية بي
نلق لم بل بخ نلق ما ومناها أب، ول أ مب نمن بخ لم نمققن خلققق ما ومناها أم، بل أ بل أ
نلق : فالذينأبوي بين خلق ما ومناها أب، أب؟ ول أم بل بخ

.آدم: الطلبة
أم؟ بل أب ومن : ،الشيخ
: حواء.الطلبة
نمنالشيخ أب؟ بل أم : و
ب طر : عيسى،الطلبة خين بين الناس وسائ تو تب م طر من أ تثى، ذك عققز يقققول طي ب وأن
وم ا((وجل:  وو ةل   هم لح لن وت وث ى هم لن ةع ووال ةأ وض لال وت هه هإ همهه لل هع ومهه ا(())  هب )) هققذ:ه  

خ طر    تش
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